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ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਡਰਾਈਨ ਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨ ਿੱਚ 

ਸੁਧਾਰ 

27 ਸਤੰਬਰ 2022 ਮੀਡੀਆ ਪ ੁੱਛਰਗੁੱਛ 

ਗਰੈਜੂਏਰਿਡ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਰਸੰਗ (GDL) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਰਿਤ ਕਲਾਸ 5 

ਅਤੇ ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਉੁੱਨਤ ਰੋਡ ਿੈਸਿਾਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਲਬਰਿਾ ਦੇ 

ਲਗਭਗ ਅੁੱਧੇ ਰਮਲੀਅਨ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਿੋਵੇਗਾ। 

2023 ਦੀ ਬਸੰਤ ਰ ੁੱਤ ਤੋਂ, ਅਲਬਰਿਾ ਨੰੂ ਿ ਣ ਕਲਾਸ 5 ਅਤ ੇਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਾਂ ਲਈ ਉੁੱਨਤ ਰੋਡ 

ਿੈਸਿਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਵੇਗੀ। 24-ਮਿੀਨੇ ਦੀ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ-ਰਮਆਦ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ, ਅਲਬਰਿ 

ਦੇ ਲੋਕ ਖ ਦ-ਬ-ਖ ਦ ਿੀ ਕਲਾਸ 5 ਜਾਾਂ ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਯੋਗ ਿੋ ਜਾਣਗ ੇਅਤੇ 

ਦਜੂਾ ਰੋਡ ਿੈਸਿ ਨਾ ਦੇ ਕੇ $150 ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਪਗਰੇਡ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੁੱਕ ਵਾਧੂ ਰੋਡ ਿੈਸਿ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਵੇਗੀ। 

ਇਿ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਅਲਬਰਿਾ ਦੀਆਾਂ ਸੜਕਾਾਂ ਤ ੇਸ ਰੁੱਰਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਾਂਦੇ ਿੋਏ ਅਲਬਰਿਾ ਦੇ ਲੁੱਖਾਾਂ 

ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ (ਰੈੁੱਡ ਿੇਪ) ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਰਦਰਤ ਿਨ। 

GDL ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਵਲੋਂ , ਆਪਣ ੇਰਪਛਲੇ 12 ਮਿੀਰਨਆਾਂ ਦੀ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ-ਰਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮ ਅੁੱਤਲ ਜਾਾਂ 

ਿਰੈਰਫਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ, ਰਜਸ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ 

ਸਰਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। 

ਖਰਾਬ ਡਰਾਈਰਵੰਗ ਨੰੂ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨ ਕਸਾਨਦੇਿ, ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ-ਰਮਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ 

ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿੋਰ ਅਸ ਰੁੱਰਖਅਤ ਡਰਾਈਰਵੰਗ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਲਈ ਰਿਕਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਦੀ 

ਪਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ-ਰਮਆਦ ਨੰੂ ਇੁੱਕ ਵਾਧੂ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਰਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇੁੱਕ ਪਰਵਾਰਨਤ ਡਰਾਈਵਰ 

ਰਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਰਮਆਦ ਨੰੂ ਛੇ ਮਿੀਰਨਆਾਂ ਤੁੱਕ ਘਿਾਉਣ 

ਦੀ ਵੀ ਆਰਗਆ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਡਰਾਈਰਵੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਵਾਧੂ ਰੋਡ ਿੈਸਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਕ 

ਿੈਕਸੀਆਾਂ, ਸਾਾਂਝੀ-ਰਾਈਡ ਵਾਲੇ ਵਾਿਨਾਾਂ, ਰਲਮੋਰਜ਼ਨਾਾਂ, ਛੋਿੀਆਾਂ ਬੁੱਸਾਾਂ ਅਤੇ ਐਾਂਬੂਲੈਂਸਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਰਲਜਾਣ 
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ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਿੈ। ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਰਵਸਰਤਰਤ ਰਗਆਨ ਿੈਸਿ, ਡਰਾਈਵਰ 

ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਰਦਰਸ਼ਿੀ ਿੈਸਿ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ, ਅਲਬਰਿਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਾਂਝੀ-

ਰਾਈਡ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਿੋਰ ਮ ਕਾਬਲੇ ਨੰੂ ਕੀਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

 

GDL ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵੁੱਚ ਉਨੁੱ ਤ ਰਡੋ ਿੈਸਿ ਨੰੂ ਿਿਾਉਣ ਦਾ ਸ ਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ 'ਤ ੇ2019 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਵੁੱਚ ਬਿ ਤ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਿਨ ਨਾਗਰਰਕਾਾਂ 

ਵੁੱਲੋਂ  ਰਦੁੱਤਾ ਰਗਆ ਸੀ।  

ਫੌਰੀ ਤਿੱਥ 

• ਰਫ਼ਲਿਾਲ ਲਗਭਗ 700,000 GDL ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣਾ ਉੁੱਨਤ ਰੋਡ ਿੈਸਿ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਿਨ। 

ਲਗਭਗ 500,000 ਡਰਾਈਵਰ GDL ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਖ ਦ-ਬ-ਖ ਦ ਬਾਿਰ ਰਨਕਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 

• ਰਪਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੁੱਨਤ ਰੋਡ ਿੈਸਿ ਨਿੀ ਾਂ 

ਰਦੁੱਤਾ ਅਤੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੋਿਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਨੇ ਿੈਸਿ ਨਿੀ ਾਂ ਰਦੁੱਤਾ। 

• ਮੌਜੂਦਾ GDL ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵੁੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਐਡਵਾਾਂਸ ਰੋਡ ਿੈਸਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਾਂ ਇੁੱਕ ਬ ਰਨਆਦੀ ਰੋਡ ਿੈਸਿ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਦੋ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ 

ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਰਮਆਦ ਰਵੁੱਚ ਰਰਿਣ ਅਤ ੇਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਰਮਆਦ ਦੇ ਅੰਰਤਮ 12 ਮਿੀਰਨਆਾਂ ਲਈ 

ਮ ਅੁੱਤਲ-ਰਰਿਤ ਿੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿ ੰਦੀ ਿੈ। 

ਸਿੰਬਿੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਗਰੈਜੂਏਰਿਡ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਰਸੰਗ 

ਸਿੰਬਿੰਨਧਤ ਖ਼ਬਰਾਾਂ 

• ਨਵੀ ਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰੋਡ ਿੈਸਿ ਪਰਣਾਲੀ ਪਿ ੰਚ ਰਵੁੱਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰੇਗੀ  (22 ਅਕਤੂਬਰ 2020) 
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